
Робоча група                   
з питань архітектури Робоча група             

з питань 

транспорту



Розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві 
державної  адміністрації від 14 жовтня 2011 року № 718

утворено комітет забезпечення доступності інвалідів та 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури в Шевченківському районі м. Києва          

та затверджено склад комітету. 

12.07.2019 розпорядженням Шевченківської районної 
в місті Києві державної  адміністрації  № 552 внесено зміни
до розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 14 жовтня 2011 року № 718 «Про утворення 
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури в Шевченківському районі м. Києва»                               

і  затверджено новий склад комітету забезпечення 
доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури                 
в Шевченківському районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

1. Вжити заходів щодо обладнання 

згідно вимог будівельних норм 

об’єктів соціального, житлово-

комунального та громадського 

призначення, інженерно-

транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу і елементів 

благоустрою, що не 

пристосовані для осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями, спеціальними 

допоміжними засобами 

Укази Президента України 

від 03.12.2015 № 678

«Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з 

інвалідністю» і від 13.12.2016 

№ 553 «Про заходи, спрямовані 

на забезпечення додержання прав 

осіб з інвалідністю», 

Конвенція ООН про права осіб з 

інвалідністю на період

до 2020 року, затверджена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016                

№ 1073-р

ПОСТІЙНО Структурні 

підрозділи 

Шевченківської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

2. Забезпечити контроль за 

врахуванням потреб осіб

з обмеженими фізичними 

можливостями та інших 

маломобільних груп населення 

при будівництві нових, 

проведенні реконструкції та 

капітальних ремонтів об’єктів

соціальної інфраструктури, 

житлового та громадського 

призначення 

Укази Президента України 

від 03.12.2015 № 678 «Про 

активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей 

з інвалідністю» і від 13.12.2016 

№ 553 «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб 

з інвалідністю» 

Типове положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури, затверджене 

наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлового 

господарства України Міністерства 

праці та соціальної політики 

України  від 08.09.2006 № 300/339

ПОСТІЙНО Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації

Районний комітет 

доступності

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

3. Здійснити контроль в межах 

повноважень щодо виконання 

нормативних вимог 

з безперешкодного доступу осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів 

інженерно-транспортної 

інфраструктури, дорожнього 

сервісу і елементів благоустрою

Укази Президента України               

від 03.12.2015 № 678 

«Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей                 

з інвалідністю» і від 13.12.2016              

№ 553 «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб 

з інвалідністю»

Типове положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури, затверджене 

наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлового 

господарства України Міністерства 

праці та соціальної політики 

України  від 08.09.2006 № 300/339

ПОСТІЙНО Районний комітет 

доступності

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

4. Розробити детальний план 

облаштування об’єктів 

соціального, житлового, 

громадського та іншого 

призначення щодо забезпечення 

безперешкодного доступу до них 

людей з обмеженими фізичними 

можливостями 

Укази Президента України 

від 03.12.2015    № 678 

«Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей 

з інвалідністю» і від 13.12.2016 

№ 553 «Про заходи, спрямовані на 

забезпечення додержання прав осіб 

з інвалідністю»

Міська комплексна цільова 

програма «Київ без бар’єрів» на 

2018 -2021 роки, затверджена 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 460/6511

ЩОРІЧНО

до 20 грудня

(детальний 

план на 

наступний рік)

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації 

Структурні 

підрозділи 

Шевченківської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

5. Утворювати робочу групу 

(постійну чи тимчасову) з метою 

надання  аналітичної,  

інформаційної   та   

консультативної допомоги і 

здійснення контроль щодо 

виконання нормативних вимог 

з безперешкодного доступу осіб 

з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів 

Шевченківського району 

м. Києва

Типове положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної 

та інженерно-транспортної 

інфраструктури, затверджене 

наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлового 

господарства України Міністерства 

праці та соціальної політики 

України  від 08.09.2006 № 300/339

ЗА 

ПРОПОЗИЦІЯМИ 

ЧЛЕНІВ 

КОМІТЕТУ  

Районний комітет 

доступності

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

6. Організувати висвітлення 

в засобах масової інформації 

та на офіційній сторінці заходів 

щодо створення 

безперешкодного життєвого 

середовища для осіб  

з обмеженими фізичними 

можливостями та інших 

маломобільних груп населення

Указ Президента України 

від 03.12.2015 № 678                        

«Про активізацію роботи 

щодо забезпечення прав людей 

з інвалідністю»

ПОСТІЙНО

Відділ з питань 

внутрішньої політики  

та  зв’язків  з 

громадськістю 

Шевченківської 

районної в місті Києві 

державної  адміністрації 

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті Києві 

державної  адміністрації

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Шевченківської  

районної в місті Києві 

державної  адміністрації

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

7. Звіт про хід виконання 

Міської комплексної  цільової 

програми «Київ без бар’єрів» на 

2018 -2021 роки

Рішення Київської міської ради 

від 18.12.2018  № 460/6511

ЩОКВАРТАЛЬНО Управління праці 

та соціального 

захисту населення 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації

Структурні 

підрозділи 

Шевченківської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

8. Проводити засідання районного 

комітету доступності 

Типове положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури, затверджене 

наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлового 

господарства України Міністерства 

праці та соціальної політики 

України  від 08.09.2006 № 300/339

ЗА 

ПРОПОЗИЦІЯМИ 

ЧЛЕНІВ 

КОМІТЕТУ 

(АЛЕ НЕ РІДШЕ

1 РАЗУ В 

КВАРТАЛ)

Районний комітет 

доступності

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва



№

п/п Зміст заходу

Обґрунтування  

необхідності здійснення 

заходу

Термін 

виконання

Відповідальні 

виконавці

9. Звіт про роботу районного 

комітету доступності

та виконання детального плану 

на відповідний рік.

Підготовка пропозицій міському 

комітету доступності 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)

Типове положення про комітети 

забезпечення доступності інвалідів 

та інших маломобільних груп 

населення до об'єктів соціальної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури, затверджене 

наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлового 

господарства України Міністерства 

праці та соціальної політики 

України  від 08.09.2006 № 300/339

ОДИН РАЗ НА 

ПІВРІЧЧЯ 

(ДО 10 ЧЕРВНЯ 

ТА 10 ГРУДНЯ)

Управління 

містобудування, 

архітектури та 

землекористування 

Шевченківської  

районної в місті 

Києві державної  

адміністрації

Структурні 

підрозділи 

Шевченківської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації

ПЛАН  РОБОТИ
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення 

до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в Шевченківському 

районі м. Києва


